Zásady ochrany a zpracování OÚ
Účel, cíl a rozsah činnosti
Tímto dokumentem s e Obec Nová Ves v Horá ch (správce OÚ) zavazuje uplatnit a dodržovat níže vyjmenované zásady
s ohl edem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních úda jů („Obecné
na řízení o ochra ně os obních úda jů") vůči subjektu údajů (vůči zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům).

Popis zásad, které organizace dodržuje:
Transparentnost a férovost


Za ji šťujeme, že vš echny i nformace a vš echna sdělení, týka jící s e zpracování těchto osobních údajů, jsou s nadno
přís tupné a s rozumitelné a podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků
Omezení účelem








OÚ s hromažďujeme jen pro relevantní účely (konkrétní, jednoznačné, oprávněné -l egitimní).
OÚ nezpra cováváme způsobem, který je s těmito účely v rozporu.
V přípa dě změny účelu:
s l edujeme va zbu mezi účely a okolnosti, za nichž byly osobní údaje shromážděny,
s l edujeme povahu osobních údajů (zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie),
s l edujeme a minimalizujeme možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro subjekty údajů,
za ji šťujeme existenci vhodných zá ruk

Minimalizace údajů po nezbytnou dobu






Při zpra cování OÚ dodržujeme a uplatňujeme: přiměřenost, releva ntnost a omezení na nezbytný rozsah ve vzta hu k
účel u, pro který OÚ zpra covává me.
Vždy pos uzujeme, zda zásah do práv s ubjektu údajů, ke kterému v důsledku zpracování dojde je:
při měřený,
l egitimní vzhledem k účelu zpracovávání.
Uká že-li se, že zpracovávání konkrétního osobního údaje k urči tému účelu
je na dbytečné, nebo není takové zpracová vání OÚ v s ouladu s GDPR, ta kové OÚ nezpracováváme.

Přesnost




Zpra cováva né OÚ uchováváme vždy přesné a dle potřeby a ktualizované.
Za bezpečujeme, že ty OÚ, které jsou nepřesné, jsou bezodkladně vyma zány nebo opraveny:
při jímáme veškerá rozumná opatření, a by OÚ, které jsou nepřesné
s při hlédnutím k účelům, pro které je zpracová váme, byl y bezodkladně vyma zány nebo opraveny.

Integrita a důvěrnost




Deklarujeme, že způsob zpracování OÚ za jistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany, pomocí
vhodných technických nebo organizačních opatření před:
neoprávněným či protiprávním zpracováním a před
ná hodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).

Odpovědnost správce údajů




Ja ko s právce OÚ s e přihlašujeme k odpovědnosti za :
zpra cová vání OÚ v s ouladu s e zásadami GDPR a jsme schopni tento s oulad ta ké prokázat.
Pokud budeme (správce OÚ) zpracovávat osobní údaje prostřednictvím třetí osoby – zpra covatele, je tento:
oprá vněn zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů nás (správce OÚ), s výji mkou případů, kdy je to
vyža dová no unijním právem nebo právem členského státu (např. Policie ČR nebo OLAF).

Práva subjektů údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci)









Při jímá me (správce OÚ) ta ková vhodná opatření, a by s ubjektům údajů (zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům):
byl y pos kytnuty veškeré i nformace získané od s ubjektu údajů,
byl a učiněna veškerá sdělení v s ouladu s právy s ubjektů údajů, a to:
o
s tručným, tra nsparentním, s rozumitelným a s nadno přístupným způsobem,
o
za použití jasných a jednoduchých ja zykových prostředků.
Informace poskytneme písemně nebo jinými prostředky – na příklad v elektronické formě (ve vhodných případech).
Ja ko s právce údajů poskytneme subjektu údajů na jeho žá dost informace o přijatých opatřeních, a to:
bez zbytečného odkladu – do 1 měsíce (lhůtu je možné prodloužit o další 2 měsíce - po i nformování s ubjektu údajů
s důvody o prodloužení).
Informace a veškerá sdělení poskytujeme bezplatně, jsou-li však žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné
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nebo nepřiměřené, či se opakují), může správce údajů ul oži t při měřený popl a tek zohl edňující a dmi ni s tra ti vní
ná klady nebo odmítnout žádosti vyhovět (zjevnou nedůvodnos t nebo nepři měřenos t žá dos ti dokl á dá s prá vce
úda jů).
Právo subjektu údajů na přístup k OÚ










Subjekt údajů (zaměstnanci, dodava telé, zá kazníci) má právo získat od s právce OÚ potvrzení, zda osobní údaje,
které s e ho týka jí, js ou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním
úda jům a k následujícím informacím:
o
účel y zpracování a kategorie dotčených osobních údajů,
o
příjemci nebo kategorie příjemců,
o
pl á nova ná doba, po kterou js ou osobní údaje uloženy nebo kritéria k určení,
i nformace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
i nformaci, zda dochází k a utomatizova nému rozhodování včetně profilování.
Subjekt údajů (zaměstnanci, dodava telé, zá kazníci) má právo požadovat od správce OÚ opravu nebo výma z nebo
omezení jejich zpracová ní anebo vznést námitku proti tomuto zpracování.
Subjekt údajů (zaměstnanci, dodava telé, zá kazníci) má právo podat s tížnost
u dozorového úřadu.
Za va zujeme se (správce údajů) poskytnout kopii zpracová vaných osobních údajů subjektu údajů (zaměstnanci,
doda vatelé, zákazníci). Za další kopie na žádost poskytnutí údajů účtujeme přiměřený poplatek na základě
a dministrativních nákladů.
Informace poskytujeme v ta kové formě, v ja ké byla učiněna žádost, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
Pokud s e osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
má prá vo být s ubjekt údajů i nformován o vhodných zárukách.

Právo na opravu OÚ


Js me si vědomi (správce údajů), že s ubjekt údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci) má právo (bez zbytečného
odkl adu) na opravu OÚ a doplnění OÚ.

Právo na výmaz OÚ







Js me si vědomi (správce údajů), že s ubjekt údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci) má právo (bez zbytečného
odkl adu) na výma z OÚ a s právce údajů
má povi nnost tak učinit, pokud zejména:
os obní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly s hromážděny,
s ubjekt údajů (zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci) odvolá souhlas
s e zpracováním,
s ubjekt údajů vznese námitky proti zpracování,
os obní údaje byly zpracová ny protiprávně,
z prá vní povi nnosti.

Právo subjektu údajů na omezení zpracování OÚ










Subjekt údajů (zaměstnanci, dodava telé, zá kazníci) má právo na to, aby s právce údajů omezil zpracování, v
kterémkoli z těchto případů:
s ubjekt údajů popírá přesnost osobních údajů,
zpra cová ní je protiprávní a subjekt údajů odmítá výma z osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
s prá vce údajů již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování,
a l e s ubjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
s ubjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody s právce údajů
převa žují nad oprávněnými důvody s ubjektu údajů,
OÚ mohou být jen uloženy, l edaže:
js ou zpracovány pouze se souhlasem s ubjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních
ná roků, z důvodu ochrany prá v jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie
nebo některého čl enského státu.
Subjekt údajů (zaměstnanci, dodava telé, zá kazníci), který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem
upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Právo na přenositelnost OÚ




Subjekt údajů (zaměstnanec, dodavatel, zákazník) má právo získat OÚ,
které s e ho týka jí a jež poskytl správci údajů, a to:
zís kat ve s trukturovaném, běžně používaném a s trojově či telném formátu,
prá vo předat tyto údaje jinému s právci údajů, a to v případě, že:
o je zpra cování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zároveň se zpracování provádí a utomatizova ně,
o prá vo na to, aby OÚ byl y předány přímo jedním s právcem s právci údajů druhému, je -li to technicky
proveditelné,
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výkonem práva na přenositelnost není dotčeno právo být zapomenut:
o toto prá vo s e neuplatní na zpracování nezbytné pro s plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je správce údajů pověřen.

Právo subjektu údajů vznést námitku


Subjekt údajů (zaměstnanec, dodavatel, zákazník) má z důvodů týka jících s e jeho konkrétní s i tua ce (a v přípa dě
přímého ma rketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpra cová ní s vých os obních úda jů. Pokud nejs ou dá ny
zá va žné oprá vněné důvody pro zpra cová ní:
o v oprá vněném zá jmu,
o ve veřejném zá jmu,
o výkonu veřejné moci .

Právo subjektu údajů (zaměstnavatel, zákazník, dodavatel) podat stížnost


Ka ždý s ubjekt úda jů má prá vo poda t s tížnos t dozorovému úřa du v Evrops ké uni i , pokud s e domnívá , že
zpra cová ním jeho osobních údajů je porušen Zákon o ochraně osobních údajů a/nebo obecné na řízení o ochra ně
os obních údajů. Mís tně příslušným dozorovým úřadem v Čes ké republice je Úřa d pro ochranu os obních úda jů, s e
s ídl em Ppl k. Sochora 27, 170 00 Pra ha 7, www.uoou.cz.
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